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মাদখালি – সািালি না, মুরলিয়া 

আসসািামু আিাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লালহ ওয়াবারাকাতুহ 

সকি প্রশংসা আল্লাহ তা’আিার, সািাত ও সািাম বলষিত হহান আল্লাহর রাসূি 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম) এর উপর। 

সািালিয়যার ছদ্মবববশ সমসামলয়ক ইরিা আবদািন হে আহিুস সুন্নাহ এর 

আলকদার উপর আক্রমণ চালিবয় োবে, তার লবপবে আলম এই হিারাবম লবগত 

কবয়ক বছর োবত লবলিন্ন সময় কিম ধবরলছ। বস্তুত, গত বছর মুরাদ শুকলরর 

লিখা বইবয়র লবপবে আি-িািনাহর একলি িাতওয়ায় বিা হয় হে, এই দিলি 

(োরা লনবিবদর ির্িাবনর সািািী ববি পলরচয় হদয়) আলকদায় ইরিা ধারন কবর। 

পলিমা হদবশ এই দিলির উন্মত্ত অনুসারীরা, োবদর অবনবকরই আরলব বা শলরয়াহ 

এর জ্ঞান হনই, বছবরর পর বছর ধবর আমার লবরুবে লবলিন্ন অপবাদ লদবয়বছ। 

কুবয়লত হ াষণায় (ো আলম অনুবাদ কবরলছ ও ‘বৃবিবনর সািািীবদর প্রলত 

নাসীহাহ’ নামক বক্তবয পবে শুলনবয়লছ) শায়খ ইববন বাি এর দস্তখত নকি 

করা, আমাবক আবমলরকার এবিন্ট বিা এবং আহিুস সুন্নাহ এর লবপবে েুেরত 

লহশাম কাব্বানীর একিন সহবোগী হওয়া পেিন্ত লবলিন্ন অপবাদ আমার লবরুবে 

বিা হবয়বছ। 

লবলিন্ন সময় অবনক িাই ও হবান আমাবক অনুবরাধ কবরবছ আত্মপে সমর্িন ও 

এসব অলিবোবগর খণ্ডন করবত। প্রলতবারই আলম তাবদরবক স্মরণ কলরবয় লদতাম 

হে, প্রর্মত, আমাবদর হকান েুববকরই উলচৎ না আত্মপে সমর্িন করা। কারণ 

আমরা োরা িলেত, লববশষিাবব আলম, তাবদর হকউই আবিাচনার হকন্দ্রলবদ ু

হওয়ার গুরুত্ব রালখ না, আত্মপে সমর্িন করা হতা অবনক দূবরর কর্া। লিতীয়ত, 

আমাবদর উলচৎ আহিুস সুন্নাহ এর মানহাি অনুসরণ করা। 
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আহিুস সুন্নাহর মানহাবির মাবন হবে আমরা এই আলকদার সমর্িন ও সুরো 

কলর কারন এলিই সলিক আলকদা। এই িনয না হে লকছু লনলদিষ্ট বযলক্তবগি এই 

আলকদা ধারন কবরন। 

লিতীয়ত, এই মানহাবির মাবন হবে আমরা সবতযর সােয হদই, কারণ তা প্রকৃত 

অবর্িই সতয। এই কারবণ নয় হে, অমুক অমুক এবক সতয ববিবছন। তাই িীন 

সম্পবকি িানার িনয আমাবদর প্রবচষ্টাবক বহুগুবণ বালেবয় হদয়া উলচৎ। 

তৃতীয়ত, এই মানহাবির আবরকলি অংশ হবিা আহবি লবদা’আত এর সাবর্ তবকি 

লিপ্ত না হওয়া। েলদ আমরা এিা স্বীকার কবর হনই হে, এসব লবষবয় োবদর সাবর্ 

আমরা িবে লিপ্ত তারা আহিুস সুন্নাহ এর অন্তিুিক্ত নয়, তবব আমাবদর উলচৎ 

তাবদর সাবর্ লবতকি না কবর পলরষ্কারিাবব ও উত্তম আচরবণর মাধযবম (ো তাবদর 

আচরবণ প্রকাশ পায় না) সতযবক উপস্থাপন করা । 

চতুর্িত, সতয সুস্পষ্ট হওয়া শুধু সমবয়র বযাপার মাত্র। আমরা েলদ সবতযর উপর 

র্ালক, সতয প্রকালশত হওয়ার বযাপাবর আমাবদর লনলিন্ত র্াকবত হবব, কারণ 

আল্লাহর ক্বদবরর মাধযবম লমর্যা লবিুপ্ত হবব এবং সতয প্রলতলিত হবব। 

উপলরলল্ললেত বক্তববযর প্রমাণ হবিা খালিদ আি-আনবালর এর হিখা বইবয়র 

লবপবে আি-িািনাহর হদয়া সবিবশষ িাতওয়া এবং এই দবির লবপবে আসা 

এবকর পর এক প্রমাবণর অংশ। উবল্লখবোগয প্রমাণালদর মবধয রবয়বছেঃ 

১। সাইদ কুতুববর লবরুবে শায়খ রালব আি-মাদখালি এর লিখা বইবয়র লবপবে 

শায়খ বকর আবু োইদ এর লচলি, হেখাবন লতলন মৃত বযলক্তর কর্াবক লবকৃত করার 

মাধযবম লনবির আমি বরবাদ না করার বযাপাবর শায়খ রালববক সতকি কবরবছন। 

২। সাইদ কুতুব এবং আবদুর রাহমান আবদুি খালিক এর লবরুবে শায়খ রালবর 

কােিক্রবমর লবপবে শায়খ ইববন লিবরীন এর িাতওয়া, হেখাবন লতলন আমাবদর 

স্মরণ কলরবয় হদন হে, সাইদ কুতুববক মৃতুযদণ্ড না হদয়ার বযাপাবর শায়খ ইববন 

বাি সুপালরশ কবরলছবিন। 
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৩। সাইদ কুতুববর বযাপাবর শায়খ আিবানীর হসই হিপ হেখাবন লতলন ববিবছন 

হে, সাইদ কুতুববর তািসীবরর অংশলববশষ আল্লাহর পে হর্বক অনুপ্রালণত, এবং 

প্রবতযক সািালির মা’আলিম লিত-তালরবকর একলি অধযায় পো উলচৎ। এবং 

শায়খ আি-আিবানীবক েখন শাইখ রালব আি-মাদখালির লিলখত হসই বইবয়র 

একলি অনুবেদ পবে হশানাবনা হয় তখন শায়খ আিবানীর মন্তবয কবরন হে, 

সাইদ কুতুববর লবরুবে শায়খ রালবর এই বই হবে িাহািত বা অজ্ঞতা। 

৪। কুবয়লত তালিবব ইিমবদর বযাপাবর শায়খ ইববন বাি এর প্রশংসা। 

৫। শায়খ আবদুর রাহমান আবদুি খালিক এর লিখা ‘আস-সীরাত’ বইবয়র 

বযাপাবর শায়খ ইববন বাি এর প্রশংসা, হেখাবন লতলন বইলির প্রকাশ ও লবতরবণর 

আহ্বান িানান েলদও বইলিবত তাওহীদ আি-হুকুম নাবম একলি অধযায় রবয়বছ। 

৬। মুরাদ শুকলরর লিখা ‘ইহকাম আত-তাকরীর’ বইবয়র লবপবে আি-িািনাহর 

িাতওয়া, হেখাবন বিা হবয়বছ এ বইলি লবপর্গামী মুরলিআবদর লবশ্বাসবক সািাি 

ও আহিুস সন্নাহ এর লবশ্বাস লহবসবব প্রচার করবছ, এবং হস িাতওয়ায় বইলির 

লবতরণ লনলষে হ াষণা করা হবয়বছ। 

৭। খালিদ আি-আনবারীর বইবয়র লবপবে আি-িািনাহর সবিবশষ িাতওয়া। 

৮। আি-লিরকা আন-নালিয়া এবং আত-তালয়িা আি-মানসুরা এর মবধয শায়খ 

সািমান আি-আওদা হে পার্িকয কবরবছন হস বযাপাবর শায়খ আি-আিবানীর 

একমত হওয়া। এই লবষয়লি, ো একলি ইিলতহালদ লবষয়, শায়খ রালব বযবহার কবর 

শায়খ সািমাবনর লবরুবে পুবরা একলি বই লিবখবছন। 

৯। উিামা এবং দাঈবদর উপর এই দিলির আক্রমবণর লবরুবে শায়খ বকর আবু 

োইবদর লিখা বই ‘আি-ইনসাি’। 

এবং আরও অবনক প্রমাণ রবয়বছ, ো আলম ইবতামবধয দী ি হবয় োওয়া 

ইবমইিলিবক আর দী িালয়ত না করার িনয উবল্লখ করা হর্বক লবরত র্াকিাম। 
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এই দিলি আসবিই হতমন হেমনিা তাবদর বযাপাবর বণিনা করা হবয়বছেঃ 

    দাঈবদর বযাপাবর তারা খাওয়ালরি; শাসকবদর বযাপাবর তারা মুরলিয়া; 

ইসিামী িামাআহ তর্া দিগুবিার বযাপাবর তারা রাবিেী; এবং ইহুদী, খৃস্টান ও 

কালিরবদর বযাপাবর তারা কাদলরয়যা। 

হেসকি িাই ও হবাবনরা এই লিতনায় পবে হগবছন, আলম তাবদর অনুবরাধ 

করববা তারা হেন তাবদর লকছু লকছু অবস্থান পুনেঃলবববচনা কবরন এবং এসব ভ্রান্ত 

ধারণা হর্বক লিবর আবসন। অনযলদবক, হেসকি িাই ও হবাবনরা এই লিতনা 

হর্বক আল্লাহর ইোয় হহিািবত আবছন, আলম তাবদর অনুবরাধ করববা তাবদর 

িাইবদর িুবি আনলদত না হবয় আল্লাহ হে তাবদর সলিক পবর্ পলরচালিত 

কবরবছন হস বযাপযাবর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার িনয, এবং আমাবদর িাইবদর 

সবতযর পবর্ লিলরবয় আনবত জ্ঞান ও সংেবমর সাবর্ এই সুবোগবক কাবি 

িাগাবনার িনয। আমাবদর িুবি হগবি চিবব না হে, এসকি িাই হবানবদর 

লসংহিাগই তাওহীদ ও সুন্নাহ এর একলনি অনুসারী, োরা লিতনাগ্রস্ত হবয়বছন 

এই হিবব হে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত ধমিবক প্রলতরো করবছন। লকন্তু আসবি তারা 

একলি লসংহাসনবক প্রলতরো করবছন, ো তাবদর বা তাবদর হনতাবদর বযাপাবর 

হকয়ারই কবর না। আল্লাহ তা’আিা আমাবদর সীমািঙ্ঘনবক েমা কবর লদন এবং 

তাাঁর সবতযর লদবক লিলরবয় আনুন। 

আপনাবদর িাই 

আলি আত-তালমলম 

লবদ্রেঃ সাম্প্রলতককাবি আি-িািনাহ িারা লতরস্কৃত বইলি আিী আি-হািাবী 

তার ‘আত-তাহিীর লমন লিতনাতুত তাকলির’ বইবয় বযাপকিাবব বযবহার 

কবরলছবিা। র্েঃ আবু রুহাইয়াম তার সাবর্ লবতকি (বসই কুখযাত হিপ হেখাবন আিী 

আি-হািাবীবক লচৎকার করবত হশানা োয়) করার পর ‘তাহিীর আি-উম্মাহ 

লমন তা’লিকাত আি-হািাবী আিা আক্বওয়াি আি-আইম্মা’ (আবিমগবণর 
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বক্তববয আি-হািাবী কতৃিক হোগ করা মন্তববযর বযাপাবর উম্মাহর িনয 

সতকিবাণী) নাবম একলি হছাি পুলস্তকা লিবখন। 

আিী আি-হািাবী আত্মপে সমর্িন কবর দুইলি সংলেপ্ত প্রবন্ধ এবং ‘সাইহা 

নািীর লব খালতরুত তাকলির’ নাবম একিা দী ি বই রচনা কবরন, হেখাবন লতলন 

লনবনাক্ত স্বীকাবরালক্ত হদনেঃ 

১। পৃিা ৬ এর িুিবনাবি লতলন ববিন হে, তার মূি বই “তাহিীর আি-উম্মাহ” 

লবলিন্নিন পেিববেন কবরবছন, োবদর মবধয মবধয “আি-আখ আশ-শায়খ মুরাদ 

শুকলর” একিন। 

মিার বযাপার হবিা, গত বছর েখন আি-িািনাহ হর্বক মুরাদ শুকলরর বই 

‘ইহকাম আত-তাকলরর’ এর লবপবে িবতায়া এবিা এবং বইলিবক আহিুস সুন্নাহ 

ও সািািবদর আলকদার ছদ্মবববশ মুরলিআবদর লবশ্বাস প্রচারকারী বিা হবিা এবং 

লনলষে হ াষণা করা হবিা, আিী আি-হািাবী তখন মন্তবয করবিন হে, বইিা 

ছালপবয় এবং এই অজ্ঞাত (মুরাদ শুকলর) হিাকবক প্লািিমি ততলর কবর লদবয় লতলন 

িুি কবরবছন। লকন্তু আমাবদর িুবি হগবি চিবব না হে, আিী আি-হািাবী শুধু 

বইিা ছাপানইলন, বরং বইিার পবে সািাই হগবয় প্রশংসাও লিবখবছন। উপরন্তু, 

মুরাদ শুকলরবক বইিা পেিাবিাচনা করবত হদয়ার বযাপাবর তার লনবির স্বীকাবরালক্ত 

হর্বক প্রশ্ন হর্বক োয় – 

েলদ মুরাদ শুকলর অজ্ঞাত হিাকই হবয় র্াবকন, লতলন হকন আিী আি-হািাবীর 

বই পেিাবিাচনা করবছন? এিা বিার অবপো রাবখ না হে, তাবদর সম্পকি আরও 

গিীর। 

২। আি-িািনাহ িারা লতরস্কৃত আি-আনবারীর বই ‘আি-হুকুম লব গাইলর মা 

আনিািাল্লাহ ওয়া উসূি আত-তাকলির’ (আল্লাহ ো নালিি কবরবছন তা 

বযতীত অনযলকছু লদবয় লবচার করা এবং তাকলির করার মূিনীলত), এর বযাপাবর 

আি-হািাবী তার ‘সাইহা আন-নালির’ বইবয় (পৃিা ৫২) লিবখন, 
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“আমাবদর হমধাবী িাই, আবু মুহাম্মাদ খালিদ ইববন আিী আি-আনবারীর লিখা 

‘আি-হুকুম লব গাইলর মা আনিািাল্লাহ ওয়া উসূিুত তাকলির’ একলি উপবিাগয 

বই এবং আল্লাহ তা’আিা এবত িাইবক সিিতা দান করুন।” তারপর হসই পৃিার 

িুিবনাবি আি-হািাবী লিবখন, “এিা খুবই অসাধারণ, উপকারী এবং উপবিাগয 

বই, হেখান হর্বক আলম আত-তাহিীর এ একালধকবার উেৃলত লদবয়লছ।” 

৩। পৃিা ৯৩ এর হনাবি, বতিমাবন লবিুপ্ত আি-মুসলিমুন পলত্রকায় প্রকালশত (২৬ 

লিিক্বদ, ১৪১৭ লহিলর, ইসুয নং- ৬৩৫) কালিমাত হক্ব উলরদা লবহা বালতি 

(লমর্যার িনয বযবহৃত একলি সতয শব্দ) নাবম আব্দুল্লাহ আস-সাবত এর লিখা 

সম্পাদকীয়লি আি-হািাবী সম্পূণি উেৃত কবরন। লতলন আব্দুল্লাহ আস-সাবতবক 

“আশ-শায়খ আব্দুল্লাহ আস-সাবত, আল্লাহ তাবক সিিতা দান করুন” ববি 

সববাধন কবরন। 

মূি লবষয় হবে আব্দুল্লাহ আস-সাবত সম্পাদকীয়লি লিবখলছবিন শায়খ আবদুর 

রাহমান আবদুি খালিক এর ‘আস-সীরাত’ বইলির লবপবে। “লমর্যার িনয 

বযবহৃত একলি সতয শব্দ”, এই উলক্ত আিী ইববন আলব তালিব রালদয়াল্লাহ আনহু 

এর। একর্া লতলন ববিলছবিন েখন খাবরলিরা হকারআবনর একলি আয়াত উচ্চারণ 

করলছবিা, এবং বিলছবিা লবধানদাতা হকবি আল্লাহ। খাবরলিরা একর্া 

ববিলছবিা েখন আিী ও মুয়ালবয়া (রালদয়াল্লাহু আনহুম) এর মধযকার লববাদ 

মীমাংসা করার দালয়ত্ব মানুবষর উপর অপিণ করা হয়। সুতরাং, আবদুর রাহমান 

আবদুি খালিকবক এ হিখায় আস-সাবত আলদ খাবরলির সাবর্ তুিনা কবরবছন। 

োবহাক, আমরা সবাই িালন হে, শায়খ ইববন বাি (রালহমাহুল্লাহ) তাাঁর মৃতুযর 

পূববি ‘আস-সীরাত’ বইলির প্রশংসা কবরন এবং বইলির ছাপা ও লবতরবণর আহ্বান 

িানান। এর মাবন এিাই দাাঁোয় হে, আব্দুল্লাহ আস-সাবত এর েুলক্ত অনুোয়ী 

ইববন বাি (রালহমাহুল্লাহ) লনবি একিন খাবরলি, অর্বা আব্দুল্লাহ আস-সাবত 

এই লবষবয় সুন্নাহ এর উপর লছবিন না। 
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আলম এই কর্াগুবিা লিখলছ, কারণ কবয়ক বছর আবগ এই দবির এক উগ্র 

অনুসারী এই বইিা এবং আিী আি-হািাবী এর বইবয়র বরাত লদবয় তাবদর 

অবস্থানবক সমর্িন করার হচষ্টা কবর। আলম হসই সময়ই ববিলছিাম হে, দুইিা বই-

ই আবিমগবণর বক্তবযবক লবকৃত কবরবছ, আিহামদুলিল্লাহ। আর আি-

িািনাহর িাতওয়া হবর হবয়বছ মূি বইিার লবপবে এবং লিতীয় বইিাও আহিুস 

সুন্নাহ এর িারা লতরস্কৃত হওয়া শুধু সমবয়র বযাপার মাত্র। েলদও র্েঃ আবু রুয়াইয়াম 

এর দুইলি প্রবন্ধ তাাঁবদর িনয েবর্ষ্ট, োরা অন্ধ অনুসরণকারীবদর বক্তবযবক নয়, 

বরং হকারআন ও সুন্নাহবক উপিলি কবর অনুসরণ কবরন। 

(মাদখালিবদর বযাপাবর একলি অনিাইন হিারাবমর অযার্লমনবদর প্রলত লিলখত 

শাইখ আলি আত-তালমলম এর একলি ইবমইি, ো পবর প্রকাশ করা হবয়লছবিা, 

তা হর্বক অনুলদত) 


